
Як підготувати дітей до школи 
Золоті правила для першокласників 

 
 1.Не марнуйте часу дитини! У ранньому дитинстві малюк найкраще 

сприймає нове, накопичує знання. 

2.Формуйте самоповагу. Висока самооцінка додає сміливості, упевненості, 

учить ризикувати. Діти мають усвідомити, що успіх, майбутній добробут 

залежать від них самих. 

3. Навчіть дитину спілкуватися. Є шість умов, за яких у дитини 

виробляються корисні навички: щира любов до батьків; приязне ставлення до 

оточуючих; зовнішня привабливість (одяг, манери); можливість спостерігати 

соціальне спілкування (поведінка батьків, учителів); висока самооцінка; 

достатній запас слів; уміння підтримувати розмову. 

4. Пильнуйте, щоб дитина не стала «телеманом». Сидіння перед телевізором 

гальмує в дітей розвиток лівої півкулі головного мозку, що відповідає за 

розвиток мовлення. Із часом у дитини можуть виникнути ускладнення в спіл-

куванні. 

5.Виховуйте відповідальність, порядність. Слід не лише пояснювати, що 

добре, а що погано, а й закріплювати гарні навички, карати за негідні вчинки. 

За приклад має слугувати гідна поведінка батьків. 

6.Навчіть дитину шанувати сім’ю. Добрі стосунки, любов і повага в сім’ї 

виховують краще за будь-які лекції. 

7.Подбайте про гарне оточення. Оточення впливає на моральні орієнтири, 
поведінку дітей. Тому уважно придивіться, з ким дружать вашідіти. 
 

8. Будьте вимогливими! Дітей з високою самооцінкою, почуттям особистої 

гідності, умінням робити щось краще за інших виховують, зазвичай, у сім’ях, 

де до них ставлять високі вимоги. Але не будьте тиранами! 

9.Привчайте дитину до праці. Певною мірою ви можете запрограмувати 

життєвий успіх своїх дітей. Не слід надмірно оберігати своїх синіві

 дочоквід труднощів. Нехай вони зрозуміють, що шлях до успіху 

вимагає певних зусиль. 

 

10. Не робіть за дітей те, що вони можуть зробити самі. Нехай вони вчаться 

на особистих помилках, звикають робити щось краще для інших. Якомога 

більше спілкуйтеся з дітьми! 

Батьки для дитини мають бути гідним зразком поведінки і 
вчинків.Тож піклуйтеся про свій авторитет! 



Пам’ятка батькам першокласників 

 
1. Любіть дитину. Не забувайте про тактильний контакт. Знаходьте 

радість у спілкуванні. 

 

2. Нехай жоден день не мине без спільного читання книг. 

 

3. Розмовляйте з дитиною, розвивайте її мовлення. Цікавтеся її справами 

і проблемами. 

 

4. Дозвольте школярику малювати, розфарбовувати, вирізати, 

наклеювати, ліпити. 

 

5. Відвідуйте театри, організовуйте сімейні екскурсії містом. 

 

6. Надайте перевагу повноцінному харчуванню дитини, а не розкішному 

одягу. 

 

7. Обмежте перегляд телепередач та ігри на комп’ютері до 30 хвилин на 

день. 

 

8. Привчайте малюка до самообслуговування і формуйте трудові 

навички, любов до праці. 

 

9. Не робіть із дитини лише споживача. Хай вона буде рівноправним 

членом сім’ї зі своїми правами і обов’язками. 

 

10. Пам’ятайте, що діти не мусять реалізовувати те, що не склалося у вас. 

Кожна дитина має право на власний вияв потенційних можливостей і на 

свою долю. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Десять заповідей 

для батьків майбутніх першокласників 

1. Починайте «забувати» про те, що ваша дитина маленька. Давайте їй 

посильну роботу вдома, визначте коло її обов’язків. Зробіть це м’яко: «Який 

ти в нас уже великий, ми навіть можемо довірити тобі помити посуд». 

2.Визначте загальні інтереси. Це можуть бути як пізнавальні інтереси 

(улюблені мультфільми, казки, ігри), так і життєві (обговорення сімейних 

проблем). 

3.Не ставтеся до дитини зневажливо. Не ображайте дитини в присутності 

сторонніх. Поважайте почуття й думки дитини. 

4.Навчіть дитину ділитися своїми проблемами. Обговорюйте з нею 

конфліктні ситуації, що виникли з однолітками і дорослими. Щиро цікавтеся 

її думкою, тільки так ви зможете сформувати в неї правильну життєву 

позицію. 

5.Постійно говоріть з дитиною. Розвиток мовлення — запорука гарного 

навчання. Були в театрі (цирку, кіно) — нехай розповість, що найбільше 

сподобалося. Слухайте уважно, ставте запитання, щоб дитина відчувала, що 

це вам цікаво. 

6.Відповідайте на кожне запитання дитини. Тільки в цьому випадку її 

пізнавальний інтерес ніколи не згасне. 

7.Намагайтеся хоч інколи дивитися на світ очима вашої дитини. Бачити світ 

очима іншого — основа для взаєморозуміння. 

8.Частіше хваліть вашу дитину. На скарги про те, що щось не виходить, 

відповідайте: «Вийде обов’язково, тільки потрібно ще раз спробувати». 

Формуйте високий рівень домагань. І самі вірте, що ваша дитина може все, 

потрібно тільки допомогти. Хваліть словом, усмішкою, ласкою й ніжністю. 

9.Ніколи не порівнюйте свою дитину з сусідською, з її друзями, 

однокласниками. Порівнюйте з тим, якою вона була вчора і якою вона є 

сьогодні. Це допоможе вам швидше опанувати основи батьківської мудрості. 

10.Не будуйте ваші взаємини з дитиною на заборонах. Погодьтеся, що вони 

не завжди розумні. Завжди пояснюйте причини ваших вимог, якщо можливо, 

запропонуйте альтернативу. Повага до дитини зараз — це фундамент 

шанобливого ставлення до вас тепер і в майбутньому. 

Ніколи не кажіть, що вам ніколи виховувати свою дитину.  

Це все одно, що сказати: «Мені ніколи її любити». 


